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รายงานการปฏบิตัติามนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุ ประจาํปี 2563  

 

          ตามที� บลจ.ธนชาต (บลจ.) ไดม้นีโยบายประกาศรบัการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลการลงทนุ (I Code) ในปี 2561 และ

คณะกรรมการการลงทนุ (IPC) ไดพ้จิารณากาํหนดแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ที�เกี�ยวขอ้งไปเมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2561 แลว้นั9น ฝ่ายบรหิาร

กองทนุ ขอรายงานการปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลการลงทนุในปี 2562 ตามหลกัปฏบิตั ิ6 ประการ ดงันี9 

 1. การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างเพยีงพอเพื�อประโยชนท์ี�ดทีี�สุดของลูกคา้ 

 2. การตดัสนิใจและตดิตามบรษิทัที�ลงทนุอย่างใกลช้ดิและทนัเหตกุารณ ์

 3. การเพิ�มระดบัในการตดิตามบรษิทัที�ลงทนุ เมื�อเหน็ว่าการตดิตามในหลกัปฏบิตัทิี� 2 ไม่เพยีงพอ 

 4. การใชส้ทิธอิอกเสยีงในบรษิทัที�ลงทนุ 

 5. การร่วมมอืกบัผูล้งทนุอื�นตามความเหมาะสม 

 6. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุและการปฏบิตัติามนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

1.  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งเพยีงพอเพื7อประโยชนท์ี7ดีที7สดุของลูกคา้  

 พนกังานทกุฝ่ายไดร้บัทราบวธิปีฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิของ บลจ. โดยไดร้บัการอบรมจากการปฐมนิเทศพนกังาน และ
ไดร้บัการทบทวนความรูป้ระจาํปีโดยสาํนกักาํกบัดูแลฯ (complicance unit) ของ บลจ. เพื�อใหท้ราบหลกัการและวธิปีฏบิตัเิพื�อดูแลและ
รกัษาผลประโยชนข์องลูกคา้อย่างเหมาะสม 
 บลจ. มรีะบบงานการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ�งไดร้ะบมุาตรการตลอดจนวธิปีฏบิตัเิพื�อป้องกนั     
และจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�เพยีงพอ รวมท ั9งระเบยีบหรอืประกาศอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกนั เช่น ระเบยีบการใหแ้ละรบัของขวญั 
ของกาํนลั การเลี9ยงรบัรองหรอืผลประโยชนอ์ื�น ระเบยีบการแจง้เบาะแส การรอ้งเรยีน เกี�ยวกบัการทจุรติและคอรร์ปัช ั �น หลกัเกณฑแ์ละวธิี
ปฎบิตัใินการซื9อขายหลกัทรพัยข์องพนกังาน   
 บลจ. จดัใหม้กีารตรวจสอบ ตดิตาม ควบคมุ การปฏบิตัติามมาตรการ ตลอดจนทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและให ้
พนกังานปฏบิตังิานโดยคาํนึงถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี�อาจเกดิขึ9น รวมท ั9งมรีายงานการเปิดเผยขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
เปิดเผยใหลู้กคา้ทราบ มรีายงานการทาํธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวขอ้งโดยมรีายละเอยีดเป็นรายงานรายเดอืนอยู่บนเวบไซตข์องบรษิทั 

 
2.  การตดัสนิใจและตดิตามบริษทัที7ลงทนุอยา่งใกลชิ้ดและทนัเหตกุารณ์ 
 
 บรษิทัจดัใหม้กีารตดิตามบรษิทัที�ลงทนุเพื�อใหส้ามารถตดิตามการลงทนุไดอ้ย่างต่อเนื�อง ดงัต่อไปนี9 
 2.1 การตดิตามขอ้มลูข่าวสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทัที�ลงทนุจากเวบไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย, แบบฟอรม์ 56-1, ข่าวสารจาก service provider ต่างๆ เช่น Morning star, Bloomberg, Reuters และงานวจิยัจากบรษิทั
หลกัทรพัย ์(Brokers) ที�เป็นคู่คา้กบั บลจ. 
 2.2 การประชมุร่วมกบัคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัจดทะเบยีน, การเขา้เยี�ยมชมกจิการ (Company visit), การเขา้
ร่วมงานประชมุนกัวเิคราะหแ์ละผูจ้ดัการกองทนุ, การทาํ conference call กบัผูบ้รหิารของบรษิทัเมื�อมเีหตกุารณพ์เิศษเกดิขึ9น ฯลฯ 
 2.3 การเขา้ร่วมประชมุประจาํปีและการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
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2.4 สาํหรบักรณีที�บรษิทั, กรรมการบรษิทั, ฝ่ายบรหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ปฏบิตัติามหลกักาํกบัดูแลกจิการที�ด ีหรอืมี
ประเดน็เกี�ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม จนไดร้บัการกลา่วโทษหรอืถกูเปรยีบเทยีบปรบัจากหน่วยงานของทางการ ในปี 2563 
ไม่มปีระเดน็ที�นาํมาพจิารณาในคณะกรรมการการลงทนุ (IPC) แต่มคีวามคบืหนา้จากกรณีของปี 2562 คอื บรษิทั ซโิน-ไทยฯ ที�ถกูที�ประชมุ 
ปปช. มมีตชิี9มลูความผดิ ดงันี9 

“สาํนกัข่าวอศิรา รายงานว่า เมื�อวนัที� 15 ธ.ค. 2563 ที�ประชมุคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตเิสยีงขา้งมาก 6 ต่อ 3 เสยีง เหน็ควร
ฟ้องคดดีงักลา่วเอง เฉพาะเจา้หนา้ที�รฐัรวม 5 รายเช่นกนั โดยไม่ฟ้องบรษิทั ซโิน-ไทยฯ และเอกชนอกี 3 ราย เนื�องจากเสยีงขา้งมากเหน็ว่า 
การแจง้ขอ้กลา่วหาแก่บรษิทั ซโิน-ไทยฯ ดาํเนินการแจง้ขอ้กลา่วหาผดิมาตรากฎหมายมาต ั9งแต่ช ั9นไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ เนื�องจากพฤตกิารณ์
กลา่วหาบรษิทั ซโิน-ไทยฯ เขา้ข่ายผูใ้หส้นิบนโดยแทต้ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 144 ขณะที� ป.ป.ช. ชี9มลูตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 149 ประกอบมาตรา 86 คอืเป็นการสนบัสนุนเจา้หนา้ที�รฐัรบัสนิบน 

ท ั9งนี9 ภายในที�ประชมุมกีารถกเถยีงกนัอย่างกวา้งขวาง โดยฝ่ายเสยีงขา้งนอ้ย 3 ราย ไดแ้ก่ พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกจิ 
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. น.ส.สุภา ปิยะจติต ิกรรมการ ป.ป.ช. และนายณรงค ์รฐัอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. เหน็ว่า แมพ้ฤตกิารณข์องบรษิทั 
ซโิน-ไทยฯ อาจเขา้ข่ายมาตรา 144 ก็ตาม แต่ที�ผ่านมาเคยเกดิกรณีเช่นนี9มาแลว้หลายคร ั9ง และในตอนส่งฟ้องต่อศาลมกีารปรบัตวับท
กฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิารณใ์นสาํนวน นอกจากนี9หากเรื�องถงึช ั9นศาลแลว้ ศาลจะเป็นผูว้นิิจฉยัปรบัตวับทกฎหมายเองได ้

อย่างไรก็ดกีรรมการ ป.ป.ช. เสยีงขา้งมากอกี 6 รายที�เหลอื ไดแ้ก่ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง นายวทิยา อาคมพทิกัษ ์นางสุวณา 
สุวรรณจูฑะ พล.อ.บณุยวจัน ์เครอืหงส ์นายณฐัจกัร ปทัมสงิห ์ณ อยุธยา และนายสุชาต ิตระกูลเกษมสุข เหน็ว่า การปรบัตวับทกฎหมาย
ภายหลงัการชี9มลูของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่สามารถทาํได ้

ส่งผลใหม้มีตวิ่า เหน็ควรส ั �งฟ้องเฉพาะเจา้หนา้ที�รฐัรวม 5 ราย และไมฟ้่องบรษิทั ซโิน-ไทยฯ และเอกชนอกี 3 ราย” 
 

3  การเพิ7มระดบัในการตดิตามบริษทัที7ลงทนุ เมื7อเหน็วา่การตดิตามในหลกัปฏบิตัทิี7 2 ไม่เพยีงพอ 
ไม่มกีรณีที�ตอ้งเพิ�มความเขม้ขน้ในการตดิตามการปฏบิตัติามธรรมาภบิาลการลงทนุของบรษิทัจดทะเบยีน 
  

4.  การเปิดเผยนโยบายการใชส้ทิธิออกเสยีงและผลการใชส้ทิธิออกเสยีง 
บลจ. มกีารกาํหนดแนวปฏบิตักิารใชส้ทิธอิอกเสยีงในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึ�งกาํหนดเรื�องสาํคญัในการใชส้ทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย 

คดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ดงัรายละเอยีดปรากฏบนหนา้เวบไซตข์อง บลจ.ในหวัขอ้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในนามกองทนุ (Proxy Voting)  
ในปี พ.ศ. 2563 บลจ.ไดใ้ชส้ทิธอิอกเสยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนท ั9งสิ9น 73 บรษิทั มกีารออกเสยีงคดัคา้น 18 วาระ รายละเอยีด

ปรากฏบนหนา้เวบไซตข์อง บลจ. ในหวัขอ้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในนามกองทนุ (Proxy Voting)  
โดยประเดน็ที�ออกเสยีงไม่เหน็ดว้ย ไดแ้ก่  
- การขออนุมตัใิหบ้รษิทัรเพิ�มทนุแบบมอบอาํนาจท ั �วไป (General Mandate) โดยไม่ระบวุตัถปุระสงค ์
- การจ่ายโบนสัใหพ้นกังานเป็นหุน้สามญัโดยไม่ระบรุะยะเวลาหา้มขาย 
- การขออนุมตัทิาํธุรกรรมที�สุ่มเสี�ยงต่อความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- การเสนอแต่งต ั9งประธานคณะกรรมการและ CEO เป็นบคุคลเดยีวกนั 
- การเสนอแต่งต ั9งกรรมการที�หมดวาระ แต่เขา้ร่วมประชมุนอ้ยกว่าเกณฑท์ี� บลจ. กาํหนด 

 
5.  การร่วมมือกบัผูล้งทนุอื7นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)  
 หากมกีารเพิ�มระดบัในการตดิตามในขอ้ 3 คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ (IPC) จะเป็นผูป้ระเมนิความเหมาะสมและแนวทาง ใน
การเขา้ร่วมกบัผูล้งทนุอื�นหากจาํเป็น เพื�อเพิ�มพลงัเสยีงของผูล้งทนุและนาํไปสู่การสรา้งผลกระทบการเปลี�ยนแปลงในบรษิทัที�ลงทนุ ซึ�งในปี 
2563 ไม่มกีรณีดงักลา่ว 
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6.  เปิดเผยนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุและการปฏบิตัติามนโยบายต่อลูกคา้อยา่งสมํ 7าเสมอ 
 บลจ. จะจดัใหม้กีารจดัเก็บขอ้มลูรายงานในการปฏบิตัติามนโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุไวใ้นระบบบรหิารจดัการเอกสารกลาง
ของ บลจ. และจดัทาํรายงานโดยสรปุกจิกรรมที�ไดม้กีารดาํเนินการและผลการดาํเนินงานนาํเสนอ IPC เป็นรายปี 
 การเปิดเผยรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายตาม I Code ใหลู้กคา้ทราบทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั จดัทาํภายใน 4  เดอืนหลงัวนั
สิ9นสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั และดาํเนนิการจดัเก็บรกัษาขอ้มลูการตดิตามการดาํเนินงานเพิ�มเตมิกบับรษิทัที�ลงทนุไวอ้ย่างนอ้ย 5 ปี  
 
 
 
 
 
 


